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Dzisiejszy Ğwiat kreowany przez elektroniczne Ğrodki masowego przekazu ma czĊsto
zaskakująco okrutne oblicze. W skali globalnej jest róĪnorodny spoáecznie, politycznie,
ekonomicznie, kulturowo i religijnie; Ğwiat wielkiego bogactwa i pychy oraz Ğwiat skrajnej nĊdzy i poniĪenia. PostĊpująca globalizacja powoduje jego ujednolicanie, co wzbudza w wielu spoáeczeĔstwach strach przed utratą swojej toĪsamoĞci. Zdaniem Samuela
Huntingtona: „W Ğwiecie, jaki nastaá po zakoĔczeniu zimnej wojny, ﬂagi bardzo siĊ liczą,
to samo dotyczy innych symboli kulturowej toĪsamoĞci, takich jak krzyĪe, póáksiĊĪyce,
a nawet nakrycia gáowy. Liczy siĊ bowiem kultura, a kulturowa toĪsamoĞü jest tym, co dla
wiĊkszoĞci ludzi ma najwaĪniejsze znaczenie. Ludzie odkrywają nowe toĪsamoĞci, bĊdące
czĊsto starymi, maszerują pod nowymi (nieraz starymi) sztandarami, wywoáując wojny
z nowymi – teĪ niejednokrotnie starymi – wrogami” (Huntington 1997: 13). CzĊĞü grup
spoáecznych czuje siĊ zagroĪona agresją obcych wartoĞci i broni siĊ powrotem do korzeni –
gáównie religijnych. W ten sposób konstytuują siĊ fundamentalizmy religijne (Armstrong
2005). Jak wyjaĞnia Karen Armstrong, termin ten robi wraĪenie, Īe fundamentalistów cechuje konserwatyzm, przywiązanie do przeszáoĞci, tymczasem w rzeczywistoĞci ich idee
są nowoczesne i nowatorskie.
Fundamentalizm pojawiá siĊ na przeáomie XIX i XX wieku w krĊgach protestantów
amerykaĔskich i początkowo oznaczaá dosáowne odczytywanie Pisma ĝwiĊtego. Nie przywiązywano do tego zjawiska wiĊkszej wagi. W poáowie XX wieku religioznawcy uznali
niemal za pewnik, iĪ rozszerzanie siĊ pola ĞwieckoĞci jest procesem nieodwracalnym, a religia nigdy juĪ nie bĊdzie miaáa znaczącego wpáywu na wydarzenia ksztaátujące oblicze
Ğwiata. Panowaáo przekonanie, Īe w miarĊ jak ludzie bĊdą stawaü siĊ coraz bardziej racjonalni, ich potrzeby religijne bĊdą zanikaü lub ograniczaü siĊ do sfery Īycia osobistego
(Luckmann 2006). JednakĪe pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegáego wieku fundamentaliĞci zbuntowali siĊ przeciwko wszechobecnej, panującej ĞwieckoĞci i zaczĊli wydobywaü religiĊ z cienia, sytuując ją w centrum uwagi. I to im siĊ w jakimĞ stopniu udaáo.
Religia ponownie staáa siĊ siáą, której Īaden rząd nie moĪe caákowicie ignorowaü. Z lĊku
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przed caákowitym unicestwieniem przywracają wybrane nauki z przeszáoĞci, by umocniü
swą zagroĪoną toĪsamoĞü. Chcąc uniknąü niebezpiecznych wpáywów kulturowych, wyáączają siĊ z gáównego nurtu Īycia spoáecznego i tworzą kontrkultury. FundamentaliĞci nie
są jednak niepraktycznymi marzycielami; przyswoili sobie równieĪ racjonalizm i pragmatyzm rządzące we wspóáczesnym Ğwiecie. Pod wpáywem swoich charyzmatycznych
przywódców doskonalą fundamentalne idee i tworzą ideologie, które mają obowiązywaü
w Īyciu ich wyznawców. Walczą z coraz bardziej sceptycznie do wiary ustosunkowanym
Ğwiatem, któremu chcą przywróciü utraconą ĞwiĊtoĞü (Beyer 2005).
Choü fundamentalizm ponosiá poraĪki, to jednak nie wydaje siĊ prawdopodobne, by
w przyszáoĞci utraciá znaczenie. Jest on istotną czĊĞcią wspóáczesnego Īycia i na pewno
odegra znaczącą rolĊ w wydarzeniach ksztaátujących politykĊ wewnĊtrzną róĪnych paĔstw
i sytuacjĊ miĊdzynarodową – sądzi Armstrong. Ludzie, których Ğwiat ulega zmianie, czują siĊ zdezorientowani i zagubieni. Zanurzeni w codziennej rzeczywistoĞci nie potraﬁą
dojrzeü kierunku przeobraĪeĔ i mają poczucie, Īe zostali uwiĊzieni w chaosie. Gdy stara
mitologia, ksztaátująca ich Īycie i nadająca mu znaczenie, rozpada siĊ, ogarnia ich paraliĪująca rozpacz. Niespodziewanie uĞwiadamiają sobie, Īe tracą swą toĪsamoĞü, i czują siĊ tym
obezwáadnieni. Najpowszechniej rodzącymi siĊ w takiej sytuacji uczuciami są bezradnoĞü
i lĊk przed unicestwieniem, a w skrajnych warunkach uczucia te mogą skáoniü nawet do
krwawej przemocy.
W naszej zachodniej streﬁe cywilizacyjnej, nazywanej judeochrzeĞcijaĔską, sąsiadującej z cywilizacją islamską, najwiĊcej obaw wzbudza fundamentalizm muzuámaĔski, jest
bowiem – zwáaszcza od 11 wrzeĞnia 2001 roku – kojarzony z grozą fanatycznego, bezlitosnego terroryzmu. Istotnie, obecnie najwiĊcej aktów zabijania niewinnych ludzi, aby osiągnąü poĪądane cele polityczne lub inne, dokonują najbardziej radykalni fundamentaliĞci
islamscy 1. Jak zauwaĪa Manuel Castells, zamach fundamentalistycznego islamskiego ugrupowania – Al-Kaidy – na nowojorskie wieĪe (zabicie ok. trzech tysiĊcy niewinnych ludzi)
„wytrysnąá z gáĊbin jątrzących siĊ sprzecznoĞci naszego Ğwiata. Waga tego wydarzenia, co
do którego moĪna twierdziü, Īe zapoczątkowaáo nową geopolitykĊ i nową ĞwiadomoĞü publiczną, zaciemnia jego rozumienie. Racjonalne analizy tego zjawiska, zagubione miĊdzy
peánymi uproszczeĔ oskarĪeniami fanatyzmu a interesownym powtarzaniem z góry zaáoĪonych argumentów ideologicznych, wydają siĊ jeszcze jedną oﬁarą terroru, pogrzebaną
przez klimat mĞciwej histerii, która zaczĊáa dominowaü na scenie amerykaĔskiej, i przez
falĊ prymitywnego antyamerykanizmu, która omiotáa caáy Ğwiat po wojnie w Afganistanie”
(Castells 2008).
Wprawdzie w wyniku akcji terrorystycznych ginie rocznie znacznie mniej ludzi niĪ
we wszystkich katastrofach komunikacyjnych na Ğwiecie w ciągu jednego dnia, niemniej
terroryzm budzi ogromną grozĊ i strach, jest bowiem starannie wyreĪyserowanym widowiskiem – krwawym teatrem na medialnej scenie Ğwiata. Jak skutecznie przeciwdziaáaü
1
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zagroĪeniom terroryzmem? Powstaáa na ten temat juĪ bardzo bogata literatura. Na polskim
rynku ksiĊgarskim ukazaáa siĊ niedawno ksiąĪka pt. Terroryzm w medialnym obrazie Ğwiata, która w pewnym sensie zawiera podsumowanie dotychczasowych opracowaĔ. Autorzy
recenzowanej ksiąĪki skupiają siĊ na czterech najwaĪniejszych – ich zdaniem – kwestiach:
„Medialne aspekty terroryzmu i walki z terroryzmem. Wykorzystywanie mediów przez
ugrupowania terrorystyczne. Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na Ğwiecie.
Media i terroryzm – doĞwiadczenia polskie” (s. 10).
Rozdziaá pierwszy – Medialne aspekty terroryzmu i walki z terrorem – rozpoczyna
Tomasz R. Aleksandrowicz artykuáem MedialnoĞü jako konstytutywne znamiĊ aktu terrorystycznego. Na początku przywoáuje deﬁnicjĊ terroryzmu sformuáowaną przez Waltera
Laqueura, który twierdzi, iĪ „wiĊkszoĞü ekspertów zgadza siĊ, Īe terroryzm oznacza uĪycie lub groĨbĊ przemocy, metodĊ walki lub strategiĊ osiągania pewnych celów, Īe jego
dąĪeniem jest zastraszenie paĔstwa poprzez oﬁary […] i Īe rozgáos (publicity) jest istotnym czynnikiem walki terrorystycznej” (s. 14). Im rozgáos jest wiĊkszy, tym efekt aktu
terrorystycznego takĪe wiĊkszy. Zatem – jak twierdzi Brian Jenkins – „Terroryzm jest
teatrem […] jest przeznaczony dla tych, którzy patrzą […] akty terrorystyczne są czĊsto
starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyciągnąü uwagĊ miĊdzynarodowych mediów
elektronicznych i prasy” (s. 14). Celem zamachu terrorystycznego jest wiĊc wywoáanie
silnego i gáoĞnego efektu psychologicznego, a nie sama przemoc. Aleksandrowicz nazywa
to – za Robertem Borkowskim – „poĞrednim efektem zastosowanej przemocy” – „terrorystom daleko bardziej chodzi o psychiczne konsekwencje ataków niĪ o ich bezpoĞrednie
ﬁzyczne skutki, które muszą speániü jeden warunek: spektakularnoĞci i szoku” (s. 14–15).
Wszystkie zamachy terrorystyczne mają wspólną cechĊ – są „swoistą strategią komunikacyjną, przekazem adresowanym przez terrorystów do opinii publicznej i rządów” (s. 15)
i oznaczają „wezwanie do zmiany sytuacji, zwrócenie uwagi na wymagające rozwiązania
problemy, niesprawiedliwoĞü i tak dalej – rzecz jasna, z punktu widzenia terrorystów”
(s. 15) i po ich myĞli. Typowym przykáadem jest terroryzm palestyĔskich ugrupowaĔ. „Celem jest mobilizacja opinii publicznej i wywarcie tą drogą nacisku na rządy do podejmowania okreĞlonych decyzji. Dobrym przykáadem moĪe tu sáuĪyü choüby ostateczny rezultat
polityczny zamachu terrorystycznego dokonanego przez Al-KaidĊ w Madrycie w postaci
decyzji o wycofaniu wojsk hiszpaĔskich z Iraku” (s. 16). Cel ten nie mógáby byü osiągniĊty,
gdyby Ğrodki masowego przekazu – zwáaszcza telewizja – nie pokazywaáy ciągle i ciągle
strasznych wstrząsających scen z miejsca zamachu – krwi, rozszarpanych ciaá i rozpaczy
tych, którzy stracili swych najbliĪszych. W tym wypadku media speániáy rolĊ, o którą dokáadnie chodziáo terrorystom. Media walczą o widza i czytelnika. Autor artykuáu twierdzi,
iĪ „badania wskazują na wystĊpowanie na rynku informacyjnym popytu na wiadomoĞci
o róĪnego rodzaju tragediach, dramatach, eksponujące oﬁary, przemoc i krew. Relacjonowane wydarzenia muszą byü zatem spektakularne, dramatyczne i sensacyjne – wedle tego
schematu media dobierają informacje oraz sposób ich prezentowania”. Wolne media stają
siĊ swoistymi sprzymierzeĔcami terrorystów. Bez takiego „sojuszu” niewielkie liczbowo
grupy terrorystyczne nie mogáyby trzymaü w szachu demokratycznych – najpotĊĪniejszych militarnie – potĊg Ğwiata. Potwierdza to takĪe Tomasz Goban-Klas: „Terroryzm
zatem – paradoksalnie – moĪe siĊ rozwijaü tylko na gruncie wzglĊdnie wolnego i otwartego
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spoáeczeĔstwa” (Goban-Klas: IX). Z rozpoznania Aleksandrowicza wynika – co potwierdzają takĪe inne liczne Ĩródáa – „iĪ wspóáczesną kulturĊ Zachodu moĪna nazwaü kulturą
szoku i przekraczania – czy teĪ moĪe przesuwania (?) – granic etycznych, a zatem zmiany
ocen tego, co wypada i czego nie wypada UwagĊ opinii publicznej moĪe przyciągnąü wyáącznie zdarzenie o charakterze spektakularnym, szokującym, przekraczającym dotychczasowe granice, áamiące normy moralne […] To zapewnia popularnoĞü i oglądalnoĞü – dwa
boĪki wspóáczesnej pop-kultury […] Trudno zatem nie zauwaĪyü, Īe miĊdzy mediami
a terrorystami wytworzyáa siĊ swoista symbioza. TerroryĞci, aby osiągnąü swoje cele (zastraszenie opinii publicznej, rządów, grup spoáecznych i tak dalej), muszą w jakiĞ sposób
do nich dotrzeü – czynią to za poĞrednictwem mediów. Dziennikarze szukają tematów na
news, gwarantujących wysoką oglądalnoĞü, a zatem – wysokie wpáywy z reklam, wysokie
zarobki, popularnoĞü. RacjĊ mają wiĊc ci, którzy nazywają media – jak uczyniáa to niegdyĞ
premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher – »tlenem reklamowym dla terrorystów, od
którego są uzaleĪnieni« […] [i – A.M.] jak pisze Walter Laqueur – »media są najlepszym
przyjacielem terrorystów«” (s. 17–21) 2.
Jak temu zapobiegaü? To jest temat nastĊpnego opracowania Pauliny Piaseckiej – Edukacja, propaganda, minimalizacja szkód – do czego moĪna wykorzystaü media w walce
z terroryzmem? Jak twierdzi autorka, wspóáczeĞnie juĪ nie jest aktualny klasyczny monteskiuszowski trójpodziaá wáadzy, bo „media, mówi siĊ, stanowią czwartą wáadzĊ” (s. 33).
Sądzi jednak, iĪ to stwierdzenie nie jest prawdziwe, bowiem wolne media nie są zwykáą –
w szeregu – czwartą wáadzą, a czymĞ znacznie wiĊcej: „media we wspóáczesnym paĔstwie
funkcjonują raczej na meta poziomie, wpáywając na Īycie paĔstwa poprzez wpáywanie na
trzy inne wáadze” (s. 33). Podzielając przekonanie autora poprzedniego artykuáu o Ğcisáej
symbiozie mediów i terroryzmu, wzmacnia jego argumenty tezą, iĪ „terroryzm powoduje
przeksztaácanie siĊ spoáeczeĔstw opartych na dobrobycie w spoáeczeĔstwa, które opierają
swoje funkcjonowanie na dziaáaniach związanych z minimalizowaniem strachu o wáasne
przetrwanie. […] Kultura strachu, która w ten sposób powstaje, jest swoistym zwyciĊstwem ugrupowaĔ terrorystycznych. To dziĊki niej, nie potraﬁąc pokonaü paĔstw, które są
celem ich ataków […] potraﬁą jednoczeĞnie niemal caákowicie zmieniü sposób ich funkcjonowania” (s. 35). W ten sposób takie paĔstwa zamiast rozwijaü kulturĊ, poziom i wolnoĞü
Īycia skupiają siĊ nadmiernie na bezpieczeĔstwie kosztem wolnoĞci, która jest stopniowo
ograniczana, jakby zapominając o przestrodze Benjamina Franklina, „Īe spoáeczeĔstwa,
które gotowe są poĞwiĊciü swoje podstawowe wolnoĞci w imiĊ tymczasowego bezpieczeĔstwa, nie zasáugują ani na jedno, ani na drugie” (s. 35). Po pokazaniu tego bardzo
negatywnego efektu wynikającego z symbiozy mediów i terroryzmu autorka przechodzi
do próby odpowiedzi na pytanie, co powinno zrobiü paĔstwo, aby „rozbiü” tĊ symbiozĊ
bądĨ zminimalizowaü jej skutki. Po wymienieniu wielu sáusznych postulatów pod adresem
wáadz paĔstwowych, w tym ciągáe apelowanie do sumieĔ, aby dziennikarze przestrzegali
norm etycznych – na koniec stwierdza, Īe „jest niewątpliwie rzeczą rzadkiej trudnoĞci odnalezienie równowagi miĊdzy wolnoĞcią sáowa i wolnoĞcią od strachu, prawami mediów
i obowiązkami administracji publicznej w zakresie ochrony informacji niejawnych – bądĨ
2
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informacji jawnych, ale wraĪliwych z punktu widzenia bezpieczeĔstwa paĔstwa – równowagi miĊdzy potrzebą informowania ludzi i potrzebą zapobiegania panice”. I wysuwa
oczywisty wniosek, iĪ „dlatego wáaĞnie prace nad tymi kwestiami powinny mieü charakter
ciągáy, a strategie i plany komunikacji w obszarze bezpieczeĔstwa nie powinny byü kreowane ad hoc w dobie kryzysu, lecz na tĊ dobĊ powinny byü gotowe” (s. 45).
Autorem trzeciej pracy Kryzys terrorystyczny: zarządzanie poprzez media jest Krzysztof Liedel – doktor nauk wojskowych, specjalista w zakresie terroryzmu miĊdzynarodowego, staĪysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA, dyrektor Centrum
BadaĔ nad Terroryzmem Collegium Civitas. Atak terrorystyczny kwaliﬁkuje jako „modelowy bodaj przykáad sytuacji kryzysowej” (s. 65). Wedáug niego tak jak media mogą byü
sprzymierzeĔcami terroryzmu, mogą teĪ odegraü caákiem odwrotną – do dotychczas opisywanej – rolĊ: dziaáaü uspokajająco, informowaü opiniĊ publiczną, Īe odpowiednie organa
paĔstwa panują nad sytuacją; dziĊki temu moĪna uniknąü groĨnej paniki, a mobilizując opiniĊ publiczną, moĪna spowodowaü wspóádziaáanie obywateli z organami bezpieczeĔstwa
paĔstwa. Z tego powodu jest niezmiernie waĪne, aby paĔstwo byáo wyposaĪone w odpowiednie instrumenty prawno-organizacyjne umoĪliwiające w sytuacji kryzysowej narzuciü
mediom odpowiednią strategiĊ postĊpowania. „W innych okolicznoĞciach media pozostają niewiadomą w sytuacji zagroĪenia terrorystycznego, czynnikiem, który równie dobrze
moĪe posáuĪyü realizacji celów rządu, jak i przysáuĪyü siĊ celom, które zaáoĪyáa sobie
podczas przygotowaĔ do ataku organizacja terrorystyczna” (s. 66) – stwierdza ekspert.
I dodaje, Īe wĞród „badaczy pojawia siĊ pogląd, w myĞl którego media naleĪy traktowaü
jak ratowników, tych, którzy są pierwsi na miejscu zdarzenia […] mogą odegraü niezmiernie istotną rolĊ w zapobieganiu panice, nierzadkiej po zamachu terrorystycznym.
W miarĊ moĪliwoĞci naleĪy przyjąü wobec mediów postawĊ sojusznika, a nie wroga,
nie traktowaü ich jak dodatkowego ciĊĪaru. […] Nie moĪna takĪe bagatelizowaü kwestii
okreĞlanej przez administracjĊ amerykaĔską jako wygrywanie serc i dusz. Realizowanie
dziaáaĔ propagandowych skierowanych do spoáeczeĔstwa niewątpliwie wymaga poĞrednictwa mediów. ĩadne ze wspóáczesnych paĔstw nie moĪe sobie pozwoliü na pominiĊcie
tego aspektu przeciwdziaáania terroryzmowi.” (s. 67). Autor na kilku stronach wyjaĞnia
szczegóáowo rolĊ w powyĪszej dziedzinie mediów i sporządza modele ich wykorzystania
na rzecz bezpieczeĔstwa kraju w sytuacji kryzysowej. Przestrzega teĪ przed uleganiem
rządów i ich agend presji medialnej (co nazywa efektem CNN) wywieranej na spoáeczny
i polityczny wymiar Īycia. Stwierdza – za Dianą Owen – Īe takie uleganie „implikuje
utratĊ kontroli nad prowadzeniem polityki ze strony decydentów ze wzglĊdu na wpáyw
i szybkoĞü raportów prasowych” (s. 71). W takiej sytuacji media wywierają nawet nacisk na rząd i „mogą wymusiü nadawanie przekazów dotyczących sytuacji związanej
z atakiem terrorystycznym”, co moĪe byü nie do pogodzenia „z dáugofalową strategią
przeciwdziaáania terroryzmowi. […] Media nie mogą zmusiü polityków do podejmowania jakichkolwiek decyzji, nie kontrolują teĪ w Īaden sposób polityki zagranicznej
paĔstwa” (s. 71–72). Aby tak siĊ staáo, paĔstwo musi posiadaü wáaĞciwe instrumenty, by
pierwsze mogáo dostarczaü mediom wáaĞciwej informacji, czyli pierwszą i najwaĪniejszą
czynnoĞcią instytucji paĔstwa odpowiedzialnych za komunikacjĊ spoáeczną w sytuacjach
kryzysowych jest „karmienie bestii (ang. feeding the beast), to jest dostarczanie mediom
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staáego strumienia informacji. Jak pisze Brigitte L. Nacos, autorka przeglądowej pracy
Mass-mediated Terrorizm („Terroryzm w masowych mediach”), nie jest to opcja, którą
moĪna wybraü, ale raczej absolutny imperatyw, którego zaniedbanie spowodowaü moĪe
powaĪne szkody […]” (s. 73).W dalszej czĊĞci tekstu Liedel pokazuje – powoáując siĊ na
analizĊ wspomnianej Brigitte L. Nacos – modelowe 3 wspóádziaáanie mediów i wáadz USA
podczas zamachu terrorystycznego 11 wrzeĞnia 2001 – najbardziej bezlitosnego, a jednoczeĞnie najgáoĞniejszego spektaklu na Ğwiecie. Niewątpliwie autor opracowania ma racjĊ,
konkludując, Īe „wspóápraca administracji publicznej z mediami, a poprzez media – ze
spoáeczeĔstwem – jest narzĊdziem, które paĔstwo powinno wykorzystywaü odpowiedzialnie, skutecznie i do maksimum jego uĪytecznoĞci” (s. 78).
Rozdziaá drugi – Jak terroryĞci wykorzystują media? – zawiera szczegóáowe treĞci
w generalnym zarysie juĪ omówione, wiĊc ograniczĊ siĊ tylko do wymienienia tytuáów
opracowaĔ i ich autorów. Rozpoczyna go Jarosáaw Tomasiewicz, który analizuje ĝrodki
komunikacji w strategii oporu niekierowanego. Chodzi o caákowitą zmianĊ dotychczasowej
terrorystycznej strategii polegającej na takiej organizacji oĞrodków terroryzmu, iĪ zamiast
jednego centralnego punktu dowodzenia jest ich wiele – tworzą swoistą sieü, z którą trudno
jest walczyü. Jej czáonkowie wykorzystują gáównie internet, dziĊki któremu mogą siĊ porozumiewaü i stanowiü caáoĞü. Autor kompetentnie analizuje strukturĊ sieci terrorystycznych,
cele, metody, Ğrodki, a z drugiej strony omawia sposoby przeciwdziaáania tej groĨbie ze
strony paĔstw. Autorem nastĊpnego artykuáu – „Baza” w sieci. Wykorzystanie Internetu
przez Al-KaidĊ i jej zwolenników jest Bartosz Olechów. Dla fachowców zajmujących siĊ
zwalczaniem cyberterroryzmu, cyberdĪihadu jest to niewątpliwie ciekawe i cenne opracowanie. Trzeci artykuá Michaáa Bogusza Ejertisto Zapatista de Liberación Nacional – wirtualna partyzantka poĞwiĊcony jest analizie wykorzystywania mediów, a gáównie internetu do wojny partyzanckiej, którą toczy Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego
w Meksyku, w stanie Chiapas. Jest to ciekawa lektura dla osób studiujących róĪne moĪliwoĞci mediów, a zwáaszcza internetu. Ostatni artykuá Adama Krawczyka – Wojna o dusze –
dziaáalnoĞü pionu spoáeczno-medialnego na przykáadzie Partii Boga i Islamskiego Ruchu
Oporu – zawiera odpowiedĨ na pytanie, w jaki sposób palestyĔskie komórki terrorystyczne walczące z Izraelem – Hezbollah, Hamas – zdobywają serca i dusze PalestyĔczyków
i wygrywają w demokratycznych (lokalnych) wyborach: nie tylko przez zamachy samobójcze na Izraelczyków, ale takĪe, a moĪe przede wszystkim, dziĊki trosce o polepszenie
Īycia obywateli w kontrolowanych przez siebie enklawach, co w konkluzji tak podkreĞla
autor opracowania: „Islamski Ruch Oporu swoją pozycjĊ zawdziĊcza prowadzonej polity3
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Zdania na temat faktycznej roli mediów nie są wĞród ekspertów tak jednoznacznie pozytywne – wielu sądzi, Īe
ciągáe i ciągáe – kilkudniowe nawet, pokazywanie páonących wieĪ, spadających z ostatnich piĊter ludzi, zawalania siĊ budynków siaáo paraliĪującą grozĊ, która odmieniáa do tego stopnia AmerykĊ, Īe obywatele przyjĊli
jako oczywiste decyzje wáadz o zakáadaniu podsáuchów (bez stosownych procedur sądowych) kaĪdemu, kogo
tajne sáuĪby uznają za moĪliwego zwolennika terrorystów; w ten sposób terroryĞci osiągnĊli – paradoksalnie – czĊĞciowo cel: kaĪdy moĪe byü podejrzany. Obywatele zgadzają siĊ jakby na zawarcie nowej umowy
spoáecznej – poĞwiĊcając wolnoĞü na rzecz bezpieczeĔstwa, co jest zgodne z modelem przewidzianym przez
Tomasza Hobbesa w Lewiatanie. USA odchodzą w ten sposób – jakby niepostrzeĪenie – od koncepcji umowy
spoáecznej Johna Locka, którego idee legáy u podstaw amerykaĔskiej demokracji, a Ğwiat islamu odtąd kojarzy
siĊ w pierwszej kolejnoĞci z tym potwornym wydarzeniem.
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ce wsparcia spoáecznego i socjalnego, polegającej na budowie róĪnego rodzaju instytucji
uĪytecznoĞci publicznej i nieodpáatnym dostĊpie do tych placówek wszystkich obywateli.
Nie do przecenienia jest rola, jaką odgrywają media – wáaĞnie dziĊki nim spoáeczeĔstwo
palestyĔskie zostaáo w duĪej mierze indoktrynowane i zislamizowane” (s. 182). Trzeba
dodaü, Īe ta umiejĊtna strategia powoduje, Īe Unia Europejska coraz krytyczniej odnosi
siĊ do wyáącznie siáowych rozwiązaĔ problemu terroryzmu przez Izrael.
Na rozdziaá trzeci – Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na Ğwiecie – skáadają siĊ cztery opracowania. Pierwszy autorstwa Kuby JaáoszyĔskiego – Media a dziaáania
bojowe jednostek kontrterrorystycznych – który powinien zainteresowaü fachowców od
walki z terroryzmem. Drugi to opracowanie Katarzyny Maniszewskiej pt. Primum non nocere. Medialny obraz terroryzmu w Ğwietle dziennikarskich kodeksów etycznych, w którym
autorka omawia kodeksy etyczne, w tym „Dziennikarski Kodeks Obyczajowy” przyjĊty
przez KonferencjĊ Mediów Polskich. ZaryzykujĊ stwierdzenie, iĪ wystarczy porównaü
szlachetne intencje i zasady, którymi powinni siĊ kierowaü dziennikarze, zwáaszcza telewizyjni, ze stanem faktycznym, aby dojĞü do wniosku, iĪ Kodeks ten jest przewaĪnie
zbiorem poboĪnych, szlachetnych ĪyczeĔ. Sama autorka tak – w koĔcowym fragmencie
tekstu – pisze: „mimo wielu szczytnych zaáoĪeĔ i postulatów zapisanych w niezliczonych
kodeksach etyki dziennikarskiej na caáym Ğwiecie dziennikarze po prostu tych zasad nie
przestrzegają. Goniąc za sensacją, walcząc o widza czy czytelnika, zdają siĊ zapominaü
o olbrzymim wpáywie, jaki mają na odbiorców” (s. 214). Kolejny artykuá Damiana Szlachtera nosi tytuá Polityka informacyjna administracji paĔstwowej w walce z terroryzmem – na
przykáadzie Zjednoczonego Królestwa i jest ciekawym studium na temat strategii wobec
mediów, którą wypracowaáa Wielka Brytania – kraj, w którym przez wiele lat walczyáy najpierw chrzeĞcijaĔskie ugrupowania terrorystyczne ze sobą, a obecnie naraĪony od
wewnątrz i z zewnątrz na ataki terrorystyczne islamistów. Strategia ta ma spowodowaü,
aby media coraz skuteczniej tworzyáy atmosferĊ potĊpiania, takĪe przez obywateli muzuámaĔskich, wszelkich aktów przemocy. Ostatni w tym rozdziale, czwarty artykuá nosi
tytuá Afganistan – pierwsza linia frontu wojny informacyjnej z terroryzmem. Jego autorzy
to Szymon KamiĔski, Jacek Matuszak, Krzysztof Mazur. Jest to bardzo ciekawe studium
wojny medialno-psychologicznej (autorzy nazywają to „dziaáaniami niekinetycznymi”)
w kraju, który nas bardzo interesuje z uwagi na zaangaĪowanie naszych wojsk w tzw.
„misji stabilizacyjnej”. JuĪ na wstĊpie autorzy stwierdzają, Īe „Ğmierü cywilów w poáączeniu z umiejĊtną propagandą ze strony talibów skutkuje spadkiem poparcia dla siá koalicji
i co najmniej neutralnym (jeĞli nie pozytywnym) nastawieniem do talibów. PodkreĞlanie strat wĞród ludnoĞci cywilnej, przekazywanie treĞci ksenofobicznych oraz podkreĞlanie korupcji wáadz afgaĔskich, a zarazem usprawiedliwianie zamachów samobójczych
i mordowania muzuámanów są powaĪnym wyzwaniem, z którym bardzo trudno walczyü”
(s. 235). Analizując historiĊ walk wyzwoleĔczych ludnoĞci tego kraju, uczciwie i wprost
potwierdzają to, co powoli juĪ zaczyna siĊ przebijaü do powszechnej ĞwiadomoĞci, iĪ
„moĪna stwierdziü, Īe Afganistan jest krajem, którego nie sposób podbiü, nawet jeĞli dysponuje siĊ najnowoczeĞniejszym sprzĊtem – warunkiem sine qua non prowadzącym do
zwyciĊstwa jest pozyskanie przychylnoĞci mieszkaĔców, a w przypadku Afganistanu nie
jest to zadanie áatwe” (s. 236). Pomyáki Īoánierzy (w tym polski przypadek Nangar Khel),
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którzy niewinnych ludzi ostrzeliwują (i zabijają) jak wroga, sprawiają, Īe „wojna informacyjna, która siĊ toczy na terenie Afganistanu, czĊsto jest znacznie groĨniejsza i przynosi
daleko bardziej groĨne rezultaty niĪ bezpoĞrednie kontakty ogniowe czy operacje rozbijania ugrupowaĔ talibów” (s. 243). Innymi sáowy wojnĊ tĊ siáy koalicyjne przegrywają na
jej najwaĪniejszym froncie.
Ostatni – czwarty rozdziaá jest poĞwiĊcony naszemu odbiorowi medialnemu terroryzmu i nosi tytuá Media i terroryzm – doĞwiadczenia polskie. Zawiera dwa artykuáy – analizy. W pierwszym – Terroryzm i medialne stereotypy. Obraz terroryzmu i aktów terrorystycznych w polskiej ĞwiadomoĞci spoáecznej – Stanisáaw Mocek na wstĊpie zauwaĪa, Īe z jednej strony od siedemdziesiĊciu lat Īyjemy w Ğwiecie bez masowych wojen,
a jednoczeĞnie nie wydaje nam siĊ, Īe Īyjemy w bezpiecznym Ğwiecie. „Na Ğwiecie trwa
okoáo trzydziestu zbrojnych konﬂiktów – pisaá pod koniec XX wieku Ryszard KapuĞciĔski – ale liczba ludzi bezpoĞrednio tymi konﬂiktami dotkniĊtych stanowi mniej niĪ
1 procent mieszkaĔców planety. To tragiczne, Īe 1 procent cierpi z powodu wojny, ale
to jednak pomyĞlne, Īe 99 procent Īyje w pokoju. […] Skąd jednak bierze siĊ owo przekonanie, Īe Īyjemy w Ğwiecie aktualnie zdominowanym przez rzezie, masakry, rakiety
i gruzy? […] do tej tradycyjnej, niemal namacalnie sprawdzalnej rzeczywistoĞci przybyáa teraz, w dobie przekazu elektronicznego, rzeczywistoĞü druga, równolegáa, kreowana
przez media. […] W dodatku kreowana rzeczywistoĞü staje siĊ – na skutek áatwiejszej
dostĊpnoĞci – jedyną jaką znamy, wyáączną. RzeczywistoĞü kreowana jest jednak zdradzieckim owocem selekcji, manipulacji, mylącego skrótu” (s. 246) 4. Taką manipulacjĊ
szczególnie widzimy w przypadku terroryzmu, który zostaá poddany podobnej „reĪysersko-scenograﬁcznej” wizualizacji jak i inne sfery ludzkiej aktywnoĞci – polityka, kultura
i rozrywka. To sprawia, Īe Polacy znając terroryzm tylko z przekazu medialnego, mają za
maáą o nim wiedzĊ i áatwo ulegają stereotypowym, czĊsto niezgodnym z rzeczywistoĞcią
sytuacjom kreowanym przez media, a wiĊc jednostronnie znieksztaáconym. W szczególnoĞci jesteĞmy podatni na stereotyp, który psychologia nazywa „stereotypem spiskowym
lub stereotypem duszy zbiorowej. […] zawartoĞü treĞciowa stereotypu duszy grupowej
ma wiele wspólnego z przekonaniami charakterystycznymi dla teorii spiskowych. Grupa
obca postrzegana jest jako kolektywnie dziaáający wróg. Przypisuje siĊ jej dąĪenie do
wáadzy, dziaáania konspiracyjnego, solidarnoĞü i egoizm grupowy. Istotnym elementem
jest wiara w istnienie odlegáego centrum kontroli, gdzie odbywa siĊ koordynacja dziaáaĔ”
(s. 249 cyt. za: Grzesiak-Feldman 2006: 18) 5. Zgodnie z tym stereotypem zamach terrorystyczny przypisuje siĊ niezdeﬁniowanemu obiektowi jako uosobieniu záa, brutalnoĞci,
zniszczenia i Ğmierci. Ludzie noszą w sobie te czĊsto nieprawdziwe stereotypowe obrazy „i reprodukują je na Īądanie, podczas gdy analitycy dyskursu wykazują, Īe ta sama
osoba moĪe wytwarzaü caákiem róĪne kategoryzacje, zaleĪnie od wymogów sytuacji”
(s. 250). Autor podaje deﬁnicjĊ – powoáując siĊ na Winicjusza Narojka – stereotypowej
sytuacji: „jest to […] utrwalony w ĞwiadomoĞci zbiorowej schemat ujmowania sytuacji
4
5
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R. KapuĞciĔski 1997: 31–32.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe czĊĞü mediów podobny spiskowy stereotyp kreuje w przypadku katastrofy samolotu
prezydenckiego.
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spoáecznych […], schemat, który jest przez nią (jednostkĊ) wykorzystywany w procesie
odczytywania konkretnych sytuacji” (s. 250) 6. „Przed rokiem 1989 wszelką przemoc na
Zachodzie táumaczono za pomocą stereotypu, iĪ jest to efekt kapitalistycznego zepsucia, zaĞ opozycja toczyáa walkĊ o wolnoĞü gáównie »w warstwie symbolicznej«, gdzie
orĊĪem byáo sáowo i jego przekaz oraz akty o znaczeniu raczej rytualnym niĪ opartym
na przemocy […] Polska sprzed 1989 roku, a zwáaszcza w okresie transformacji i demokratyzacji, nie doĞwiadczyáa na szerszą i masową skalĊ »rodzimych« aktów terroryzmu
[…]” (s. 251–253). Przeáomowym wydarzeniem (w postrzeganiu przez opiniĊ publiczną
zjawiska terroryzmu) staá siĊ dopiero zamach 11 wrzeĞnia 2001 roku w USA. O ile przed
zamachem 65% spoáeczeĔstwa nie lĊkaáo siĊ, „Īe stanie siĊ przypadkową oﬁarą zamachu
terrorystycznego bądĨ porachunków gangsterskich, to bezpoĞrednio po zamachu aĪ 51%
badanych wyraziáa obawĊ, Īe Polska moĪe równieĪ doĞwiadczyü tego dotychczas nieznanego nam bezpoĞrednio zjawiska. Tylko nieco ponad jedna trzecia Polaków uwaĪaáa, Īe
mimo wszystko terroryzm nam nie grozi. Jednak prawdziwą miarą zagroĪenia tym zjawiskiem jest niezwykle wysoki wskaĨnik obawy przed początkiem konﬂiktu Ğwiatowego;
niemal dwie trzecie Polaków (65%) obawiaáo siĊ wówczas, Īe atak terrorystyczny na Stany
Zjednoczone moĪe w konsekwencji doprowadziü do konﬂiktu Ğwiatowego (byá to poziom
poczucia zagroĪenia podobny do odnotowanego wiosną 1999 roku w trakcie interwencji
NATO w Jugosáawii). […] Z kolei w badaniu TNS OBOP w listopadzie 2001 roku – a wiĊc
po ocháoniĊciu z traumatycznego przeĪycia wrzeĞniowego – wyraĨnie widaü, Īe nastroje
niejako wracają do swojej pierwotnej, czyli sprzed 2001, postaci. […] Dwie trzecie Polaków (68%) stwierdza, Īe »obecna sytuacja miĊdzynarodowa nie wpáynĊáa negatywnie na
ich poczucie bezpieczeĔstwa«” (s. 255–256).
Ciekawe wyniki uzyskano w zakresie badaĔ nad prezentowanym przez media stereotypem, zgodnie z którym áączy siĊ zjawisko terroryzmu z szeroko pojĊtym Ğwiatem
muzuámaĔskim. Istotnie „ponad poáowa badanych (52 proc.) osób wskazuje bowiem na
fanatyzm religijny jako najwaĪniejszą przyczynĊ terroryzmu muzuámaĔskiego (podobnie
jak w paĨdzierniku 2001 roku – 50 proc.). W zdecydowanie dalszej kolejnoĞci jest problem biedy (13 proc.), brak innych moĪliwoĞci wyegzekwowania swoich ĪądaĔ (7 proc.)
oraz fanatyzm polityczny (6 proc.). […] W badaniu tym najczĊstszym skojarzeniem, które pojawia siĊ u badanych, kiedy sáyszą sáowo »islam« jest religia w sensie neutralnym
(66 proc. wskazaĔ). […] Terroryzm jako skojarzenie ze sáowem »islam« znaleĨü moĪna
w 18 proc. odpowiedzi. Nieco ponad jedna dziesiąta odpowiedzi to skojarzenia z Arabami
(12 proc.), z taką samą czĊstotliwoĞcią badani kojarzą islam z krajami arabskimi, wschodnimi czy teĪ z Azją (12 proc.). Tylko co dziesiąta odpowiedĨ (11 proc.) wynika ze skojarzenia sáowa »islam« z obrazem wojny” (s. 261–262). Wyniki te mogą pozytywnie zaskakiwaü stosunkowo niskimi skojarzeniami sáowa „islam” ze sáowem „terroryzm”. Obecnie
te relacje są odwrócone – wiĊkszoĞü respondentów (ok. 70%) kojarzy te dwa sáowa jednakowo: islam = terroryzm, a czuje siĊ zagroĪonych moĪliwoĞcią ataku terrorystycznego
ponad 80% respondentów. Badania, na które autorzy siĊ powoáują, byáy robione w paĨdzierniku 2001 roku – tuĪ po zamachu w USA – zaĞ porównawcze przed rokiem 2005.
6
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W czasie tych czterech lat Polska zaangaĪowaáa siĊ w tzw. misje stabilizacyjne – najpierw
w Iraku, a nastĊpnie w Afganistanie – w czasie których zaczĊli ginąü polscy Īoánierze.
W przedostatnim opracowaniu – Rola mediów w kalkulacjach terrorystów na przykáadzie
Polski – jego autor Andrzej Mroczek potwierdza rozpoznania autorów pierwszego i drugiego rozdziaáu, a gáównie fakt, iĪ w kalkulacjach terrorystów gáównym i najpotĊĪniejszym sprzymierzeĔcem są media, zwáaszcza telewizja i internet. Dodaje, iĪ powinniĞmy
zdawaü sobie sprawĊ z faktu, Īe „ludzie ci nie tylko nie walczą równorzĊdną bronią, bo
wáączają do gry wáasną Ğmierü, na którą nie ma Īadnej dającej siĊ pomyĞleü odpowiedzi,
ale teĪ przyswoili sobie wszystkie rodzaje broni dominującej potĊgi. Pieniądze i gieádowe
spekulacje, technologie informatyczne i lotnicze, widowiskowoĞü i sieci medialne: zasymilowali caáą nowoczesnoĞü i globalnoĞü, nie tracąc z oczu celu, jakim jest zniszczenie
tego wszystkiego” (s. 266). Jego zdaniem media „dokonują selekcji zdarzeĔ i najczĊĞciej
relacjonują te kategorie przestĊpstw, które zainteresują opiniĊ publiczną, a są to przede
wszystkim akty przemocy”. Ukazują brutalne sceny, podsycają atmosferĊ strachu, ignorują
cierpienie ludzkie, a takĪe, niestety, poĞrednio ukierunkowują przestĊpców. Ten ostatni
fakt autor ilustruje na trzech przykáadach, które miaáy miejsce w Warszawie (m.in. sprawa
„Rurabombera” – s. 269–276). Mimo Īe dwie sprawy zakoĔczyáy siĊ sukcesem – zatrzymaniem osób popeániających przestĊpstwa o znamionach terroryzmu, to sprawa trzecia
(zob. s. 276–281) – „sterroryzowania mieszkaĔców Warszawy oraz gróĨb kierowanych pod
adresem polskiego rządu i spoáeczeĔstwa zakoĔczyáa siĊ poraĪką sáuĪb odpowiedzialnych
za bezpieczeĔstwo paĔstwa. TerroryĞci nie zostali zidentyﬁkowani i zatrzymani, a Ğledztwo
w tej sprawie umorzono na początku 2008 roku”. KsiąĪkĊ koĔczy Stanisáaw KulczyĔski
artykuáem Wybrane problemy obsáugi medialnej polskich misji wojskowych. Autor najpierw
uzasadnia koniecznoĞü zaangaĪowania siĊ naszego paĔstwa w tego typu misje wojskowe,
a nastĊpnie omawia szczegóáy wojny medialno-psychologicznej, która toczy siĊ obok dziaáaĔ natury czysto militarnej. Niewątpliwie moĪe ta praca zainteresowaü nie tylko naszych
wojskowych, ale takĪe ich przeciwników.
CaáoĞü omawianej ksiąĪki robi wraĪenie solidnego studium o metodach dziaáania terroryzmu, który zdaniem Tomasza Gobana-Klasa (2009) moĪe dominowaü w XXI wieku,
o jego symbiozie z wolnymi mediami, za pomocą których udaje siĊ niewielkim stosunkowo
grupom zdeterminowanych fanatyków – gotowych na Ğmierü, szantaĪowaü niemal póá Ğwiata, ale takĪe o moĪliwoĞciach wykorzystania mediów do walki z terroryzmem. To ostatnie
nie wydaje siĊ jednak realne bez wprowadzenia jakiejĞ formy cenzury, zaĞ ta jest raczej
niemoĪliwa do zaakceptowania w liberalno-demokratycznych paĔstwach Zachodu, w tym
w Polsce. Pozostaje zatem apel do sumieĔ dziennikarzy o stosowanie siĊ do ogólnoludzkich
norm moralnych, dziennikarskich kodeksów etycznych i wartoĞci humanistycznych. KaĪdy
artykuá jest oparty na rzetelnym i bogatym materiale Ĩródáowym. Jednak, aby zrozumieü
caáoĞü zagadnienia, w szczególnoĞci relacje cywilizacji islamu z cywilizacją judeochrzeĞcijaĔskiego Zachodu, czytelnik powinien – po przeczytaniu tej cennej ksiąĪki – koniecznie
siĊgnąü do dzieá takich autorów jak: Karen Armstrong (2005), Samuel P. Huntington (1997),
Peter Beyer (2005), Katarzyna Brataniec (2009), Tomasz Goban-Klas (2009), Seyyed Hossein Nasr (2010).
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